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Schloss Egg
Ritterburg & Märchenschloss
900 Jahre Geschichte - von den Rittern bis zur Gegenwart. Noch heute können Besucher alle 
Merkmale einer Burg im Originalzustand besichtigen. Das erste Burgtor mit dem Fallgitter 
führt über die Burgauffahrt zur Zugbrücke, die bis vor ca. 150 Jahren in Funktion war. Zu 
dieser Zeit (von 1838-1842) wurde die ehemalige Wasserburg zum Schloss umgebaut, 
das bedeutet, sie wurde bewohnbar gemacht und im prachtvollen neugotischen Stil 
restauriert. Neben romantischen Verzierungen wurden die Kernelemente der „Ritterburg“ 
ganz bewusst erhalten und teilweise noch stärker hervorgehoben. Zum Burginnenhof mit 
Ritterbrunnen und innerer Ringmauer führt eine 25-stufige Treppe. Heute hat man die 
Möglichkeit, auch das Innere des Schlosses zu besichtigen. Alle Festsäle, wie Spiegelsaal, 
Roter und Blauer Salon, Rittersaal, Spielsaal und ein prunkvoller Konzertsaal versetzen den 
Besucher in eine Märchenwelt.
Außerdem darf man im Außenbereich den 45 m hohen Burgturm erklimmen, sich dort 
mit der rauen Wirklichkeit auseinandersetzen und das Verlies sowie eine Folterkammer 
besichtigen. 

In vielen Spielfilmen diente Schloss 
Egg als Kulisse und ist dort in 

vielen Einstellungen deutlich zu 
erkennen, z.B. für Fünf Freunde 2, Bibi 

Blocksberg und Bullyparade – der 
Film wurde im Schloss und seinen 

Innenräumen gedreht.

TIPP 
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Zámek Egg
Rytířský hrad a pohádkový zámek
900 let historie – z doby rytířů až do současnosti. I dnes si mohou návštěvníci prohlédnout 
všechny typické prvky hradu v originální podobě. Přístup k hradu vede přes první hradní 
bránu s padací mříží dále k padacímu mostu, který byl před zhruba 150 lety ještě v provozu. 
V tomto období (1838-1842) byl tehdejší vodní hrad přestavěn na zámek, tedy přizpůsoben 
k bydlení a kompletně renovován v přepychovém novogotickém stylu. Kromě romantických 
výzdob byly záměrně zachovány základní prvky „rytířského hradu“ a částečně ještě 
zvýrazněny. Na hradním nádvoří, ke kterému vede 25 schodů a je chráněno obvodovou zdí, 
se nachází kašna se sochou rytíře. V současné době je možné si prohlédnout také vnitřní 
prostory zámku. Všechny slavnostní sály, jako zrcadlový sál, červený a modrý salonek, 
rytířský sál, herní salonek a skvostný koncertní sál, uvedou návštěvníky do vskutku 
pohádkového světa. 
Venkovní prostory zámku pak nabízí možnost vystoupit na 45 m vysokou hradní věž, 
zamyslet se zde nad drsnou realitou a navštívit hladomornu či mučírnu. 
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Zámek Egg sloužil jako kulisa pro mnoho filmů  
a v řadě záběrů ho lze velmi snadno poznat, např. 

Fünf Freunde 2 (Slavná pětka), Bibi Blocksberg 
(Čarodějka Bibi) a Bullyparade – film se natáčel 

na zámku a v jeho vnitřních prostorách. 

TIP 
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